
ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE DLA REKREACJI I TURYSTYKI



W Tensator® doskonale rozumiemy, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu, 

dlatego opracowaliśmy rozwiązania, które ułatwią życie Tobie i Twoim gościom.

COVID-19 zmienił sposób funkcjonowania branży rekreacyjnej i turystycznej 

w perspektywie długoterminowej. Zmienił się sposób, w jaki ludzie się 

przemieszczają i wchodzą ze sobą w interakcje, a posiadanie systemu do 

bezpiecznego zarządzania gośćmi jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.

Chętnie nawiążemy współpracę, aby dokonać oceny Twojej lokalizacji i 

wynikających z niej potrzeb oraz analizy zgłaszanych przez Ciebie obaw 

i wątpliwości w celu wypracowania optymalnego rozwiązania. Nasze 

produkty zostały zaprojektowane z myślą o organizacji kolejek do kas 

biletowych, usług dla gości, kontroli dostępu, centrów informacyjnych, 

parkingów, a także w celu odgrodzenia obszarów nieczynnych i zapewnienia 

wskazówek dotyczących przemieszczania się na obszarze Twojej atrakcji.

Tensator pomoże zapewnić 
Twoim gościom niezapomniane 

wrażenia

Oto niektórzy z naszych partnerów z 
branży rekreacji i turystyki



Swoboda Przemieszczania
Ważne jest, aby odwiedzający daną atrakcję mogli się po 

niej w miarę swobodnie poruszać. Zadbaj o to, aby 
Twoi goście mogli bez przeszkód przemieszczać się 

po Twoim obiekcie, nie tracąc przy tym czasu na szukanie 
drogi dojścia i właściwej kolejki.

Mniejsze Tłumy
Każda atrakcja turystyczna od czasu do czasu przeżywa 

okres oblężenia, podczas którego prawdziwym 
problemem stają się korki i zachowanie dystansu 

społecznego. Dlatego tak ważne jest maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni i planowanie pod kątem 

bezpieczeństwa gości.

Personalizacja Kolejki
Stanie w kolejce jest nieodłączną częścią sektora 

rekreacji i turystyki. Można sprawić, aby to doświadczenie 
dostarczyło odwiedzającym przyjemnych wrażeń 

estetycznych i możliwości obcowania z marką. Dodanie 
elementów brandingu lub interesujących wizualizacji 

do przestrzeni kolejkowej znacznie uprzyjemni to 
doświadczenie, wpisując się zarazem w estetykę otoczenia.

Skróć Czas Oczekiwania
Długość stania w kolejce ma zasadnicze znaczenie dla 

ogólnego odbioru całego zdarzenia turystycznego. 
Skrócenie czasu oczekiwania w kolejce oznacza 

szybszy dostęp do atrakcji, co przekłada się na większe 
zadowolenie z odwiedzin.

Tworzenie niezapomnianych wrażeń dla Twoich gości 



Słupki z liną Lawrence®

Słupki z linami marki Lawrence® to stylowe i 

wszechstronne rozwiązanie do zarządzania kolejkami, 

które pozwala na dyskretne prowadzenie gości. 

Produkty tej firmy pozwalają stworzyć wrażenie 

przebywania w strefie VIP i poprawić estetykę 

prestiżowych lokalizacji.

Barierka
Barierka przeciwtłumowa pozwala na bezproblemowe 

i bezpieczne zarządzanie dużym zbiorowiskiem ludzi. 

Ten system barierek sprawdza się zarówno przy 

zarządzaniu setkami, jak i tysiącami odwiedzających, 

zapewniając bezpieczną organizację kolejek.

Kasety ścienne
Szybko i skutecznie odgradzaj obszary nieczynne 

od przestrzeni publicznej. Kasety ścienne służą do 

wyznaczania tras i ograniczania dostępu. Mogą być 

mocowane do szkła, metalu, ścian i słupów, na stałe 

lub czasowo. Idealne do oznaczania urządzeń lub 

wystaw wyłączonych z użytku.

Tensabarrier® i Rollabarrier®

System barierek marki Tensabarrier® pozwala 

zwiększyć przestrzeń dostępną dla odwiedzających 

oraz usprawnić organizację ruchu. Mamy w swojej 

ofercie barierkę Rollabarrier® z możliwością 

sztaplowania, która pozwala na szybkie 

przemieszczanie słupków i oszczędność miejsca 

przy przechowywaniu.

Zarządzanie Kolejką



Tensabanners®

Tensabanner zapewnia dużą widoczność elementów 

gra ficznych i tekstowych. Idealnie sprawdza się 

przy promowaniu ofert posiłków lub jako element 

brandingowy przy organizacji kolejek bądź przestrzeni 

wypoczynkowych.

Elektroniczny system organizacji 
kolejki  (eQ™)
Skróć czas czekania do kasach biletowych, sklepów 

z pamiątkami i innych miejsc dzięki zastosowaniu 

systemów eQ™. Dostępne w wersji obsługiwanej ręcznie 

i automatycznie, w zależności od potrzeb. Możesz dodać 

nośniki dla komunikatów bezpieczeństwa, informacyjnych 

lub reklamowych. Możesz prezentować komunikaty i nośniki 

przy użyciu ekranu montowanego na suficie/ścianie lub 

wolnostojącego totemu Tensator Digital Totem.

System sprzedaży produktów w 
kolejce (IQM®)
W pełni wykorzystaj możliwości sprzedażowe swojego 

sklepu z pamiątkami dzięki systemowi sprzedaży 

produktów w kolejce. Można go w pełni dostosować 

do dowolnego środowiska i wymagań dotyczących 

marki. IQM® został zaprojektowany tak, aby nie 

zajmować przestrzeni większej niż przewidziana dla 

konwencjonalnego systemu zarządzania kolejkami. 

Pozwala on przekształcić przestrzeń kolejkową o 

niewykorzystanym potencjale lub wyłączoną z użytku 

w cenną przestrzeń handlową.

Słupki bezpieczeństwa/zewnętrzne
Idealne do zastosowań plenerowych – odgradzają 

nieczynne urządzenia lub obszary wyłączone z 

użytku. Nasze wytrzymałe słupki ze sztucznego 

tworzywa są wygodne w obsłudze, ponieważ można je 

demontować i przechowywać, gdy nie są użytkowane.

Zarządzanie Kolejką



Ramki informacyjne
Ramki informacyjne Tensabarrier® to akcesoria 

do słupków, które cieszą się bardzo dużą 

popularnością ze względu na wszechstronne 

zastosowanie. Można je łatwo zdejmować 

i nakładać, co umożliwia przekazywanie 

aktualnych informacji. Ten rodzaj oznakowania 

służy do wskazywania drogi, przekazywania 

treści informacyjnych lub promocyjnych.

Słupek teleskopowy
Słupek teleskopowy to elastyczne rozwiązanie 

służące do oznakowania, które można łatwo 

zintegrować z systemem kolejkowym. Słupek 

wyposażony jest w teleskopowe rurki, które 

blokują się na różnych wysokościach, co umożliwia 

podniesienie przestrzeni informacyjnej ponad 

poziom głowy patrzącego, zwiększając tym samym 

widoczność i skuteczność dotarcia z przekazem 

do odbiorcy.

Totem
InQ-Totem™ to rozwiązanie w zakresie oznakowania 

służące do wskazywania drogi, które można łatwo 

zintegrować z systemem kolejkowym Tensabarrier®. 

Zapewnia bardzo widoczne i konfigurowalne 

oznakowanie, które idealnie sprawdza się przy 

organizacji dużych kolejek i przekazywaniu ważnych 

komunikatów bezpieczeństwa. 

Wizualizacja i oznakowanie



Pomoc przy znajdowaniu drogi
Przyciągający uwagę punkt oznakowania, który 

pomoże odwiedzającym szybciej znaleźć drogę 

i zwiększyć komfort przebywania na obszarze 

atrakcji. Pozbądź się stresu związanego z 

problemami z orientacją przestrzenną w nowym 

miejscu w okresie wzmożonego ruchu.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
Używaj barierek z indywidualnym nadrukiem na 

taśmie, aby przekazywać gościom informacje. 

Na taśmie od barierki możesz nadrukować instrukcje 

tekstowe lub strzałki kierunku. Użyj banerów 

Tensabanners które pozwalają prezentować bardziej 

szczegółowe lub większe elementy graficzne.

Organizacja kolejek
Dodaj do przestrzeni kolejkowej komunikaty w 

rodzaju „kolejka priorytetowa”, „kolejka dla osób z 

biletem” czy „dostęp dla osób niepełnosprawnych”, 

aby usprawnić organizację ruchu. Aby rozgraniczyć 

linie kolejkowe możesz również użyć taśmy 

kodowanej kolorami.

Personalizacja przestrzeni
Stanie w kolejce nie musi być nudne. Zastosuj 

taśmy z nadrukiem logo lub innego przekazu, aby 

stworzyć ciekawą wizualnie przestrzeń wpisującą 

się w estetykę danej atrakcji. Możesz użyć 

niestandardowej taśmy, aby zbudować atmosferę 

i dać odwiedzającym przedsmak czekających na 

nich wrażeń, nawet gdy stoją w kolejce.

Nadruk na taśmach
Oferujemy na zamówienie nadruki na taśmach dla wszystkich produktów Tensabarrier®. Dzięki temu 

rozwijaną taśmę można całkowicie dostosować do własnych potrzeb.



Nasza współpraca

Planowanie przestrzeni
Zapraszamy do współpracy z naszym zespołem 

projektowym w celu omówienia Twoich potrzeb 

i problemów, z myślą o opracowaniu planu 

organizacji kolejki optymalnie dopasowanego do 

Twojej przestrzeni i środowiska.

Produkty na zamówienie
Mimo iż oferujemy szeroką gamę produktów, 

które odpowiadają potrzebom większości atrakcji 

turystycznych, zdajemy sobie sprawę z tego, że 

nie każdy klient znajdzie w naszej ofercie coś dla 

siebie. Dlatego też w razie potrzeby projektujemy i 

produkujemy produkty na zamówienie.

POTRZEBUJESZ PORADY? 
Rozumiemy, że każda firma ma inne cele i wymagania. Dzięki naszej 

rozległej wiedzy i doświadczeniu możemy skutecznie pomóc Ci w 

osiągnięciu zamierzonych celów.

Nie musisz wierzyć nam na słowo – rozwiązania Tensator® z powodzeniem 

używane są w atrakcjach turystycznych na całym świecie w wielu obszarach 

zastosowań.

Tym, co nas wyróżnia jest szukanie porozumienia i budowanie relacji opartych na współpracy. Nie wierzymy 

w slogan „jeden rozmiar dla wszystkich”. Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta, aby pomóc mu 

znaleźć właściwe rozwiązanie do oznakowania przestrzeni.



WROCLAW
+48 71 359 3800

WWW.TENSATOR.COM/PL Ze względu na dynamiczny charakter naszej działalności specyfikacje ulegają ciągłym zmianom, dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny. Ze 
względu na tolerancje produkcyjne i ręczny charakter wytwarzania naszych produktów, gotowe wyroby mogą mieć tolerancje wagowe +/- 10%. Aby uzyskać najbardziej 

aktualne informacje, odwiedź naszą stronę internetową www.tensator.com. Niniejszy dokument nie stanowi żadnych gwarancji, jawny lub domniemanych (E&OE).
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